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ИНФОР 1дI АЦИЯ  
за  

БЮДЖЕТ  2021 год . 

и  неговото  касово  издълиение  към  30.09.2021 год . 

Бюджеrьт  на  СУ  „Хр .Смирненски " гр .Гулянци  е  на  обща  стойност  — 
1831507 лв . и  е  утвърден  със  Заповед  на  Кмета  на  Община  Гулянци  
Ns РД-09- 45 / 08.02.2021 год . 

Бюджеrьт  на  училището  е  разпределен  по  параграфи  в  няколко  вида  
дейности , както  следва  : 

I. Делегиранн  от  държавата  дейности  - 	лв . , тя  от  своя  страна  
включва  следните  видове  дейности  : 
1. Неспециализирани  училища  —1721676 лв . 
2. Ресурсно  подпомагане  -104331 лв . 

Местни  дейности  
1. Ученически  стол 	- 5500 лв . 

1. Дейност  Неспециализирани  училища - бюджета  се  формира  от  : 

1 .Основни  компоненти  на  формулата  

СФ={(85о/оЕРСgБУ)+85о/оЕРСИ  + (85о/оЕРСХБП ) +2.5 о/оДОТчГ  +1 о/оДОТвГ  
+2о/оДООЦ  +5.4 % Ддо100БУ  +2,1 % Дд0 2ООБУ  +2о/оР)} + РК  

Където  : 
СФ-Средства  по  формула  
ЕРС  — единен  разходен  стандарт  
БУ  — брой  ученици  съгласно  единната  информационна  система  на  МОН  „ 
Админ " 
ЕРСИ  — единен  разходен  стандарт  за  институция  
БП- стандарт  за  брой  паралелки  

а  
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2. Допълнителните  компоненти  по  формулата  са  : 
ОТвГ -добавка  за  твърдо  гориво  - отопление  с  твърдо  гориво  
ОТчГ - добавка  за  горивна  технология  -отопление  с  течно  гориво  
ДООЦ  - доба~ка  за  отдалеченост  от  областен  ценrьр  
Ддо  1 ООБУ -добавка  за  училища  до  100 ученици  
Ддо  200БУ - добавка  за  училища  до  200 ученици  
Р -резерв  
РК - регионален  коефицент  

За  СУ  „Христо  Смирненски "гр .Гулянци  средства  по  формула  са  в  размер  
на  879211 лв . 	 . 
Добавка  за  течно  гориво  -32741 лв . 
ДООЦ  - добавка  за  отдалеченост  от  областен  ценrьр  -7706 лв . 
РК - регионален  коефицент  - 74218 лв . 
РК - регионален  коефициент  паралелки  Стопанско  управление  -24446 лв . 
РК  - регионален  коефициент  паралелки  Селско  стопанско  -2831 лв . 
РК - регионален  коефициент  ЦДО  - 13711 лв . 

Извън  средствата  по  фопмулата  се  разпиеделят  допълнително : 

1.Стандарт  за  професионална  подготовка  - брой  паралелки  по  14393 лв . 
За  СУ  5 паралелки  по  14393 лв . - 71965 лв . 

2. Средства  по  направление  „Стопанско  управление  и  администрация  и  
социални  услуги  „ в  размер  на  2125 лёва  на  ученик  .Предоставят  се  на  100 
% по  броя  на  учениците .Предоставени  средства  за  95 ученика  по  2125 лв  - 
201875 лева . 

З . Средства  по  направление  „Селско  стопанство  ,, -брой  паралелки  1 по  
14393 стандарт . 

4.Средства  по  направление  „ Селско  стопанство  „ в  размер  на  3216 лава  на  
ученик  .Предоставени  са  средства  за  11 ученика  в  размер  на  35376 лв . 

5.Средства  за  ученици  самостоятелна  форма  на  обучение  , единния  
разходен  стандарт  е  733 лв . Включените  средства  към  бюджета  са  за  
28ученици  и  са  в  размер  на  - 20524 лв . 

б .Добавка  на  ученик  редовна  форма  на  обучение  за  подобряване  на  
материално  техническата  база  / 433 уч . х  25 лв  /- 	10825 лв . 
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7. Допълващ  стандарт  за  подпомагане  на  храненето  на  деца  от  
подготвителни  групи  и  учениците  от  1-4 клас  в  размер  на  94 лева  на  
ученик .Предоставени  средства  в  размер  на  7657 лв . 

8.Средства  за  осигуряване  на  целодневна  организация  на  учебния  ден  за  
обхванатите  ученици  от  I- VII клас  в  размер  на  927 лева  на  ученик  . 
Предоставят  се  на  училищата  на  100 % по  броя  на  обхванатите  в  
целодневна  организация  ученици  от  I- VII клас .За  154 уч -ци  по  927 лв .- 
142758 лв . 

9.Норматив  за  група  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  - 2058 лв . 
за  група .За  9 групи  по  2371 лв .- 21339 лв . 

10.Средства  за  занимания  по  интереси  -30 лв . на  ученик  в  дневна  форма  
на  обучение  и  норматив  за  институция  1900 лв .Размер  на  предоставени  
средства  13331 лв . 

11.Средства  за  стипендии  в  размер  на  18293 лв . 

12.Допълващ  стандарт  за  защитена  паралелка  - 4323 лв . 

13.Допълващ  стандарт  за  ученици  в  паралелки  за  профилирана  
подготовка  в  неспециализирани  училища  - 85 лв .За  74 ученици  по  85 
лева ,получени  средства  в  размер  на  6290 лв . 

14.Допълващ  стандарт  паралелки  професионална  подготовка .За  120 
ученици  по  50 лв . са  предоставени  6000 лв . 

15. Преходен  остаrьк  стипендии  - 2351 лв . 
1 б .Преходен  остаrьк  от  Извънучилищна  дейност  - 7460 лв . 
17.Преходен  остатък  преведени  от  MQH - спрени  мес .добавки  -206 лв . 
18.Преходен  остатък  Целеви  средства  за  работа  с  деца  и  ученици  от  
уязвими  групи  - 16539 лв . 
19. Преходен  остаrьк  - карти  учители  - 1 854лв . 
20.Преходен  остаrьк  закуски  1-4 клас  - 6972лв . 	• 
21. Преходен  остаrьк  НП  „ Участвай  й  променяй  "-2399 лв . 
22. Преходен  остатък  HH „Иновации  в  действие  „- 2910 лв . 
23. Преходен  остаrьк  НП  „Осигуряване  на  съврем .образоват .среда  / за  
закупуване  на  трактор  /- 58500 лв . 
24.Трансфери  съгл . Договор  за  съвместно  сътрудничество  по  НП  „НП  
„Осигуряване  на  съврем .образоват .среда  / за  закупуване  на  трактор  /- 
3000 лв . 
25. средства  по  ПМС  283/ 25.10.2020/ преносими  компютри /- 9672 лв . 
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В  Общината  е  заделен  резерв  2 % в  размер  на  20687 лв . 

Актуализации  : 

1.Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  Ns РД-09-91 / 26.02.2021 г. 
намаление  на  бюджета  в  дейност  Неспециализирани  училища  със  
сумата  65460 лв . в §§ 5204- Разходи  за  трансп .средства / трактор  - 
възстановенй  средства  на  Община  / 

2.Заповед  директор  СУ  за  BKHE Ns РД-15-177 / 19.03.2021 г . 

З . Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  Ns РД-09-179/ 29.04.2021 г . 
Дейност  Неспециализирани  училища  — 81126 лв . 
Дейност  Избори  - 43 лв . 

4. Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  Ns РД-09-214 / 28.05.2021 г. 
Дейност  Несnециализирани  училища  — 97185 лв . 
Дейност  Дофинансиране  /Образование / - 700 лв . 

5. Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  N РД-09-273 / 30.06.2021 г . 
Дейност  Неспециализирани  училища  —15854 лв. - /за  учебници  / 

6. Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  Ns РД-09-325 / 30.07.2021 г . 
Дейност  Неспециализирани  училища  —- 936 лв. /намаление  на  сума  за  
учебници  / 

7. Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  Ns РД-09-361 / 31.08.2021 г . 
Дейност  Неспециализирани  училища  — 48027 лв . 
Дейност  Избори  - 77 лв . 
Дейност  Cnopm за  всички  - 2245 лв . 

8. Заповед  директор  СУ  за  ВКПБ  Ns РД-15-374 / 31.08.2021 г. 

9. Заповед  на  Кмет  на  Община  Гулянци  Ns РД-09-411 / 30.09.2021 г . 
Дейност  Ученически  стол  — 2619 лв. / от  76-00- върнат  заем  / 

Бюджета  на  дейност  Неспециализирани  училища  след  извършени  
актуализации  е  в  размер  на  1897472 лв . и  е  разпределен  по  параграфи  , 
както  следва : 

п  ~ 



Наименование  §§ Бюджет  Разход 	към  
30.09.2021 г. 

Остават  

Заплати  01-00 1099453 788152 311301 
Възнаг  -я  02-02 26574 24425 2149 
Изпл . на  с  ми  СБКО  02-05 40500 33721 6779 
Обещ -я 	с 	характер 	на  
възнаг  аждения  

02-08 57527 31986 25541 

Осигур . вноски  ДОО  05-51 132606 93087 39519 
Осигур .вноски  от  аб -л  УПФ  05-52 51780 29340 22440 
Осигур .вноски  ЗОВ  05-60 77848 38889 38959 
Осиг . вноски  ДЗПО  05-80 42779 21187 21592 
Х  ана  10-11 38385 18390 19995 
Облекло  10-13 4300 3867 433 
Учебни  и  на  чноизсл . разходи  10-14 17318 5000 12318 
Мате  иали  10-15 80594 68357 12237 
Вода ,го  ива , ел .ене  гия  10-16 58000 49479 8521 
Разходи  за  външни  услуги  10-20 100284 95764 4520 
Разходи  за  текущ  ремонт  10-30 25570 25569 1 
Разходи  за  команди  овки  10-51 2000  119 1881 
Разходи  за  заст  аховки  10-62 100 -- 100 
Разх .за  дог .санкц ,не  стойки  10-92 10 - 10 
другн  некласи  . азходи  10-98 5000 3348 1652 
Платени  такси ,наказ .лихви  19-81 1200 985 215 
Стипендии  40-00 20644 11990 8654 
Капиталови  разходи  - компют  и  52-01 13000 12297 703 
Капит . азх .-машини , съо  ъж . 52-03 2000 - 2000 

Всичко  1897472 1355952 541520 

2.Дейност  Ресурсно  подпомагане  - бюджет  в  размер  на  104331 лв . 

Наименование  Бюджет  Разход  към  
30.09.2021 г. 

Остават  

Заплати  01-00 76000 40023 35977 
Изпл . на  с  ми  СБКО  02-05 3000 1717 1283 
Обещ -я  с  характер  на  
възнаг  аждения  

02-08 600 - 600 

Осигур . вноски  ДОО  05-51 9000 4867 4133 

Осигур .вноски  от  аб -л  УПФ  05-52 4000 1741 2259 
Оснгур .вноски  ЗОВ  05-60 4500 1995 2505 
Осиг . вноски  ДЗПО  05-80 2500 891 1609 

Мате  иали  10-15 1431 - 1431 
Вода , го  ива  и  ел .ене  гия  10-16 3000 - 3000 
Външии  услуги  10-20 300 79 221 
Всичко  104331 51313 53018 



З . Дейност  Ученически  стол  - бюджета  е  в  размер  на  8119 лв ., 
разпределен  е  по  параграфи  , както  следва : 

Наименование  §§ 	• Бюджет  Разход  към  
30.09.2021 г. 

Остават  

Х  ана  10-11 619 576 43 
Мате  иали  10-15 400 186 214 
Разходи  за  вода , ел .ене  гия  10-16 3300 2673 627 

Разходи  за  външни  услуги  10-20 300 113 187 
Разходи  за  стоп .инвентар  / 
ел .печка / 

52-05 3500 3300 200 

Всичко  8119 6848 1271 

4.Дейност  Избори  - бюджет  в  размер  на  120 лв . , към  30.09.2021 г. - 
разход  в  размер  на  120 лв . 

Нпименование  §§ Бюджет  Разход  кьм  
30.09.2021 г. 

Заплати  01-00 101 101 
Осигур . вноски  ДОО  05-51 11 11 

Осигур .вноски  ЗОВ  05-60 5 5 

Осиг . вноски  ДЗПО  05-80 3 3 
Всичко  120 120 

5.Дейност  Спорт  за  всички  - бюджет  в  размер  на  2245 лв . към  30.09.2021 
г . няма  разход  по  тази  дейност  

6. Дейност  Дофинансиране  - бюджет  в  размер  на  700 лв . , към  30.06.2021 
г . разход  в  размер  на  700 лв . 

Счетоводител  :. 	.. 
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